
DELTA COIL – DC

De DELTA-serie is elegant, heeft een functioneel ontwerp, wereldklasse isolatie 
en een ErP* A-klasse met een warmteverlies dat > 60 % lager is vergeleken met 
EPS-isolatie. DELTA is ontwikkeld met een selectie van hoogwaardige materia-
len en intelligente technische oplossingen die exclusief voor OSO zijn. Alles wat 
we in de afgelopen 50 jaar hebben geleerd over de productie van roestvaststa-
len warmwaterketels wordt belichaamd in de Delta-series. 
* Richtlijn energiegerelateerde producten – 2009 / 125 / EC 

DELTA  COIL— DC is speciaal gemaakt voor hoog- of laagtemperatuur energi-
ebronnen tot 25 kW (boiler) of 10 kW (inverter warmtepomp), met de gladde, 
hittebestendige spiraal. DELTA COIL heeft naast de verwarmingsspiraal een IN-
COTEC dompelaar als booster (of back-up), die de SWW temperatuur verhoogt 
om de capaciteit te vergroten en bacteriegroei te voorkomen. De boosterver-
warming zorgt ook voor maximale veiligheid indien er problemen zijn met de 
energiebron. Sensorpockets voor het controleren van het apparaat en de ther-
mometer worden standaard meegeleverd.

WAAROM DELTA COIL?
• Verlaag warmteverlies met 400 kWh* / jaar met NANOPUR en VIP*
• Warm water uit alternatieve energiebron met elektrische back-up
• 5 jaar garantie op de roestvaststalen druktank
 *Vergeleken met een 200 L tank met EPS-isolatie

TECHNISCHE GEGEVENS
Prod. nr.  Productcode: Capaciteit 
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800 0314 DC 200 - 3kW/1x230V + HX 0,8m² 5,0 47 ø595 x 1270 0,46 194 - 43 70 - A -
800 0316 DC 300 - 3kW/1x230V + HX 0,8m² 6,0 57 ø595 x 1750 0,62 285 - 49 70 - A -

Thermostaat  Instelbaar 20-70°C - Vooringesteld 70°C
Steun Instelbaar - Fabrieksgemonteerd
Aansluiting spiraal 2 x 3/4” female BSP schroefdraad

ErP klasse A

DELTA DESIGN Elegant en functioneel
NANOPUR Isolatie van wereldklasse
VACUUM Ultieme prestaties
ULTRAWELD Onovertroffen corrosiebestendigheid
INCOTEC Zeer duurzaam bij hard water
ECO-HOTWATER SWW van alternatieve energiebronnen
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Ideaal voor boilers of inverter warmtepompen
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